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E L T E R J E S Z T É S  
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
2017. március 30. napjára összehívott testületi ülésére 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El terjesztés címe és tárgya:  

Döntés a szociális szolgáltatás nyújtására megkötött Ellátási Szerz dés módosításáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tárgykört rendez  jogszabály: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv. 
 
 
 

El terjeszt :   Mészáros L rinc polgármester 
Az el terjesztést készítette:  Vargáné Sátor Mónika jegyz könyvvezet  
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Tisztelt Képvisel -testület! 

 
A házi segítségnyújtás és az étkeztetés biztosítására Ellátási szerződést kötöttünk 2016. 
október 28. napján a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióval. 

 

Az ellátási szerződés 1. pontjának módosítása vált szükségessé, mivel az ellátó adataiban 
változás következett be. A szerződés 1. pontjának helyébe az alábbi szerződési előírás lép: 

„1/ Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató fenntartásában működik a Segítő Szolgálat 
(5630 Békés, Petőfi S. u. 56., ágazati azonosítója: S0236553, telephelye: 2800 Tatabánya, 
Erdész u.16. fsz.1., ágazati azonosító: S0236553S0261858) szociális szolgáltató egyházi 
intézmény (továbbiakban: Intézmény/Szolgáltató). Az Intézmény működési engedélyének 
másolati példánya a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.” 
 

A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati 
javaslatot pedig elfogadni szíveskedjen. 
 
Felcsút, 2017. március 23. 
 

  Mészáros L rinc 
   polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének 
…/2017. (III.30.) számú határozata 

A szociális szolgáltatás nyújtására megkötött Ellátási Szerz dés módosításáról 
 
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás, étkeztetés 
feladatainak ellátása érdekében megkötött 2016. október 28. napján kelt Ellátási Szerződést 
az alábbiak szerint módosítja: 

A Szerződés 1. pontja helyébe az alábbi szerződési előírás lép: 

„1/ Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató fenntartásában működik a Segítő Szolgálat 
(5630 Békés, Petőfi S. u. 56., ágazati azonosítója: S0236553, telephelye: 2800 Tatabánya, 
Erdész u.16. fsz.1., ágazati azonosító: S0236553S0261858) szociális szolgáltató egyházi 
intézmény (továbbiakban: Intézmény/Szolgáltató). Az Intézmény működési engedélyének 
másolati példánya a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.” 

A szerződés további pontjai változatlan formában maradnak érvényesek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező – a 
szociális szolgáltatás nyújtására megkötött – Ellátási Szerződés módosításnak aláírására. 

 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
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